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Η θεατρική ομάδα του σχολείου μας, που φέρει το όνομα Antigonistas, παρουσίασε
φέτος  την  παράσταση  Αντιγόνη του  Σοφοκλή,  σε  διασκευή  του  κειμένου  του  μεγάλου
τραγικού ποιητή, με στοιχεία από την  Αντιγόνη  του Ανούιγ και του Μπρεχτ. Η διασκευή
προσάρμοσε το κείμενο στις ανάγκες και τις δυνατότητες μιας σχετικά ολιγομελούς ομάδας
μαθητών, οι οποίοι για πρώτη φορά δοκιμάζονταν στην αρχαία τραγωδία.

Η ομάδα μας

Οι πρόβες της ομάδας γίνονταν στο σχολείο μας κάθε εβδομάδα,  Πέμπτη ή/και
Παρασκευή από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου. Μάλιστα,
επειδή οι εμπειρίες που αποκομίζαμε σε κάθε συνάντηση ήταν μοναδικές και είχαμε την
ανάγκη  να  τις  μοιραστούμε  με  φίλους  και  οικείους,  αποφασίσαμε  να  ανοίξουμε  μια
διαδικτυακή  σελίδα,  για  να  δημοσιεύουμε  υλικό  από  τις  πρόβες  μας
(https://www.facebook.com/pages/Θεατρική-Ομάδα-Antigonistas/653747538075219?
fref=ts ). Η σελίδα είναι ανοιχτή και όποιος θέλει, μπορεί να την επισκεφτεί, να δει και να
σχολιάσει τις δράσεις μας.

https://www.facebook.com/pages/%CE%98%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-Antigonistas/653747538075219?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%CE%98%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-Antigonistas/653747538075219?fref=ts


Από τις πρόβες στο σχολείο



 Για να ολοκληρώσουμε, επίσης, τη θεατρική εμπειρία στο αυθεντικό της χώρο, στις
3 Απριλίου οργανώσαμε μια εκδρομή με δυο δράσεις˙ επισκεφθήκαμε το μαγικό χώρο της
Επιδαύρου και, μετά από έγγραφη άδεια της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, κάναμε μια
πρόβα στην ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου˙ στη συνέχεια, την ίδια ημέρα, επισκεφθήκαμε
στο  Ναύπλιο  το  Τμήμα  Θεατρικών  Σπουδών  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  και
παρακολουθήσαμε ένα μάθημα από τον καθηγητή κο Αστέριο Τσιάρα,  και δράσεις  από
τους φοιτητές του. Μάλιστα, συμμετείχαμε κι εμείς σε σχετικές δραστηριότητες, ενώ είχαμε
την  ευκαιρία  να ανταλλάξουμε  απόψεις  για την εμπειρία  του θεάτρου με  φοιτητές  και
καθηγητές.

Στην Επίδαυρο…

Στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών



Μετά  τις  διακοπές  του  Πάσχα,  οι  πρόβες  μας  εντάθηκαν,  καθώς
προετοιμαζόμασταν για την παράστασή μας, που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο Πέραμος,
την Κυριακή 10 Μαΐου, στις 8:30 το βράδυ. 

Από την παράστασή μας

Το  πρόγραμμά  μας  παρουσιάστηκε,  επίσης,  στο  φεστιβάλ  σχολικών
δραστηριοτήτων  της  Διεύθυνσης  Δ.Ε.  Δυτικής  Αττικής,  που  έγινε  στο  Στρατουδάκειο
Πολιτιστικό Κέντρο, στα Μέγαρα, στις 29 Απριλίου.

Από το φεστιβάλ σχολικών δραστηριοτήτων



Η αφίσα μας


